
UCHWAŁA NR V/18/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Międzylesie jest 

organem prowadzącym.

Na podstawie art. 20 c ust. 4 i 6 oraz art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) a także 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego dla przedszkoli publicznych oraz 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Międzylesie jest organem prowadzącym 
ustala się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów: 

1) oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/prawni opiekunowie kandydata pracują, prowadzą gospodarstwo 
rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 12 pkt,

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja - 
5 pkt, 

3) czas pobytu kandydata w przedszkolu wykracza poza realizację podstawy programowej, jest dłuższy niż 
5 godzin dziennie – 10 pkt, 

4) kandydat wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej, objętej nadzorem kuratora lub 
pomocą socjalną – 5 pkt, 

5) kandydat posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania z publicznej poradni psychologiczno–
pedagogicznej - 8 pkt. 

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 są zaświadczenia lub 
oświadczenia rodziców/rodzica/prawnych opiekunów.

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rozpatrująca 
wniosek nie uwzględnia danego kryterium. 

3. O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego decyduje liczba uzyskanych punktów. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 20 c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) organ prowadzący publiczne: przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego i oddział 
przedszkolny w szkole podstawowej, zobowiązany jest określić kryteria, które będą brane pod uwagę na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego 
i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Kryteria te stosuje się wówczas, gdy liczba kandydatów do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, zaś 
zastosowanie kryteriów określonych w art. 20 c ust. 2 ustawy o systemie oświaty (I etap rekrutacji), dało wynik 
równorzędny – niepozwalający rozstrzygnąć kwestii naboru. Proponuje się przyjęcie 5 kryteriów, które powinny 
umożliwić dokonanie rozstrzygnięć podczas rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych a jednocześnie 
zapewnić jak najlepszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny w której rodzice 
/opiekunowie prawni albo samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe 
z obowiązkami rodzinnymi. Wykazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji z dyrektorami 
placówek oświatowych. Dzieci 5 letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają 
zapewnione miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z mocy prawa. 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw – od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania 
przedszkolnego, a zapewnienie warunków do realizacji prawa jest zadaniem własnym gminy. Od września 2017 r. 
prawo to dotyczy również dzieci 3 letnich. W związku z powyższym podjęcie proponowanej uchwały jest 
uzasadnione.

Id: ZHFRX-RQSVI-NEXNT-SYMFF-MUUDE. Uchwalony Strona 1




